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LÁTHATÓ ÉS ÉREZHETÔ FEJLÔDÉS DECSEN
A 2013-as évet méltán nevezhetik Decsen a
fejlesztések évének. A nagyközség költségvetése kedvező alakulásának köszönhetően több
irányba indult el a falu a fejlesztések terén. Az
eredmények elérésében a legnagyobb szerepet
az összefogás, az együttműködés játssza.
Ami minden Decsen megforduló embernek
szembe tűnik, az egyértelműen az utak felújított
állapota több helyütt – ide értve a Cserenci út javítását és padkázását is –, a Szent Erzsébet téren
az újonnan elkészült Mindszenty sétány, melyet
napelemmel működő kandeláberek világítanak
meg, melyek nem igényelnek külső energiaellátást. A falu határában megvásárolt tanya,
ami egy önellátó gazdálkodás alapjait szolgálja jövő tavasszal és nagyszerű kikapcsolódási

lehetőséget fog biztosítani a madármegfigyelő
szigetekkel szépített pihenőhelyen. Az idei év
legnagyobb volumenű projektje a 10 falut érintő Dél-Tolna Aqua Projekt, melynek ivóvízminőség javító munkálatai a végéhez közelednek,
a kivitelezők elmondása szerint 2014 májusára
elkészül a négylépcsős víztisztító rendszer.
Napjainkban egyre inkább hangsúlyossá válik a zöldenergia kihasználása. Decsen sincs
ez másképp. A TESZ-VESZ Ovi és a Bíborvég
Általános Iskola épületeinek tetején napelemek biztosítják az elektromos energiaellátást,
illetve nem elhanyagolható a tüzeléstechnikai
megoldás sem, mely a költségtakarékosság elvének jegyében teljesen átalakult.
(Folyatatás a következô oldalon.)
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LÁTHATÓ ÉS ÉREZHETÔ FEJLÔDÉS DECSEN
(Folyatatás az elôzô oldalról.)

A faluban összeszedett, a közmunkások által
aprított, előkészített fanyesedékek, szalmabálák, fa és csak utolsó lehetőségként gáz biztosítja az újonnan vásárolt kazánokba a tüzelőanyagot. Tervben van egy olyan napelemes
rendszer kialakítása a falu határában, ami lefedné a közvilágítás teljes energiaellátását.
Egy több éve várt pályázat remélhetőleg lehetővé fogja tenni a biogáz üzem kialakítását,
mely számos előnyt jelentene a falunak.
Jelenleg 22 főt foglalkoztat az önkormányzat
8 órás munkarendben a Szociális Földprogram
keretében, illetve 3 karbantartási, fűtő munkákat ellátó személyt. December elején elindult
az oktatási program, mely 23 embernek biztosít
4 hónapig oktatást, illetve 2 hónapig munkát.
Ezen kívül januárig 10 közfoglalkoztatott dolgozik a konyhán, illetve a temetőben. A létszám
januárban további 20 fővel bővül, akik a téli
közfoglalkoztatásban, mint hivatali segéd, hó
eltakarító, karbantartó fognak tevékenykedni.

Az önkormányzati vagyon gazdálkodását
színesíti több társulásban való részvétel és
az önkormányzat cégei, így például a Sárköz
Fejlesztő Kft. A többletbevételek lehetővé teszik az önként vállalt önkormányzati feladatok ellátását, így a képviselő-testület december havi döntése alapján támogatni tudja a
felsőoktatásban tanuló fiatalok tanulmányait
a Bursa Hungarica pályázat keretében. A civil szervezetek között két millió forintot osztott szét pályázati úton az önkormányzat, ami
megint csak a hatékony gazdálkodás révén
valósulhatott meg.
Biczó Ernő polgármester úr hangsúlyozta,
hogy az ötödik, a legfontosabb elem a sikerek elérésében a belső béke, a nyugalom megteremtése. Mit sem érnek az útfelújítások, a
programok, a pályázatok, az elért kézzel fogható sikerek anélkül, hogy a faluban élő emberek ne éreznék azt a szellemiséget, amit az
összefogás, az együttműködés, az egymásra
figyelés hat át.
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PLITVICEI KIRÁNDULÁS!
2013. szeptember 14-én a Decsi Református Egyházközség Lórántffy Zsuzsanna Szeretetotthon
szakszervezeti tagjai, egy 1 napos kiránduláson
vettek részt Horvátország Plitvicei tavaknál.
18 nővérke élvezhette ezen a napon a csodálatos
látványosságot.
Csodálatos természeti táj az UNESCU a világörökség részévé nyilvánította. 200 vízesés, 16 teraszos tó alkotja. Európai viszonylatban is a legvarázslatosabb természeti csoda. Kitörő erővel
bíró vízesések, annak zaja, valamint a víz több
szakadékon történő zuhanása,
folyása minden látogató számára egyedi és felejthetetlen
élmény. A természet alkotta
vízesés lépcsőzetét és kitörő
erejét immár 10.000 éve maga
a természet alakítja.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, hogy nagylelkűségükkel támogatták az
otthon szakszervezetét, hogy
régen dédelgetett álmuk valóra válhatott. Önök segítsége
lehetőséget nyújtott egy eddig
elérhetetlen élmény megvalósításához. Meggyőződésünk,
hogy a közös kirándulás kikapcsolódás nyújtotta élmény öszszekovácsoló ereje jelentősen
hozzájárul az általunk gondozott decsi és környékbeli idős
emberek jobb és emberibb ellátásához. Köszönettel tartozunk, az új vezetőinknek Pappné Szakács Csilla tiszteletes
asszonynak az intézményünk
vezetőjének, és az aznapon
dolgozó kollégáknak hogy tartották a frontot helyettünk is.
Góman Ernőné RSZDSZ elnök

Őszinte köszönetünket szeretnénk kifejezni támogatóinknak.
TÁMOGATÓINK:
Biczó Ernő polgármester
Velő István
Heberling Tibor
Vaskó Katalin
Izsák Kálmán
Coop-Bolt
Dr. Pappné Weisz Erika
Cba-Üzletlánc
Kocka László
Lottózó
Spanyol Adri
Véghelyi Miklósné 100Ft-os bolt
Őszi Napfény Nyugdíjas Klub
Berger Rezső Ringeiser Józsefné, Sinai Cukrászda
Gál Miklós
Papp Gyula
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VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLÔDÔT
ÓVODÁNK

FARSANGI MULATSÁGÁRA
2014. FEBRUÁR 15-ÉN, 15 ÓRÁRA A FALUHÁZBA!
• AZ ÓVODÁSOK JELMEZES BEMUTATÓJÁVAL
• JÓ ZENÉVEL
• TOMBOLÁVAL
• ENNI-, INNIVALÓVAL
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A GYERMEKORVOSI ELLÁTÁS
2013. NOVEMBER 11-TÔL 2014. FEBRUÁR 28-IG

Helyettesítő orvos: DR. OMACHT ERIKA
DECS
HÉTFŐ:

8.00–10.00

ŐCSÉNY

BÁTASZÉK

13.00–15.00

11.00–13.00

(Dr. Bincsó Éva)
KEDD:

–

12.00–14.00

9.00–11.00

SZERDA:

8.00–10.00

13.00–15.00

12.30–14.30

CSÜTÖRTÖK:

8.00–10.00

(Dr. Bincsó Éva)
10.00–12.00

11.00–13.00

(Dr. Bincsó Éva)
PÉNTEK:
TELEFON:

–

8.00–10.00

11.00–13.00

0674/495-331

0674/495-718

0674/676-853

Az ellátás igénybevételére kérjük az időpont egyeztetést telefonon.
A csecsemő tanácsadás, kötelező és egyéb védőoltások beadása a védőnőkkel egyeztetett
időpontokban történik.
A felnőtt háziorvos kollegák sürgős esetekben, a saját rendelési idejükben segítenek a gyermek
betegek ellátásában.
Köszönjük a kollegák, szülők segítő jószándékát, megértését és türelmét ebben a váratlan, mindenki számára nehéz helyzetben.
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ÖNKORMÁNYZATI
SEGÉLY
A szociális ellátásokról szóló helyi rendeletben a képviselő-testület 2014. január 1-jétől bevezette az önkormányzati
segély nevű ellátást, amely az országgyűlés döntése alapján a korábbi átmeneti segély, temetési segély és a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
összevonását követően jött létre.
Önkormányzati segélyben azokat a
személyeket lehet részesíteni, akik önmaguk, családjuk létfenntartásáról más
módon nem tudnak gondoskodni vagy
alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak, pl.: betegség, haláleset, gyermek
beiskoláztatása. A kérelmet a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél
kell benyújtani, a kérelmekről a Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt.
Fontos, hogy a családban az egy főre
jutó jövedelem nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 130%-át (azaz: 37050 Ftot), egyedül élő esetén a 150 %-át (azaz:
42750 Ft-ot).
Az önkormányzati segély adható eseti
jelleggel vagy maximum 6 hónap időszakra havi rendszerességgel. Legkisebb
összege alkalmanként 1.000 Ft. A segély
természetben is nyújtható, pl.: Erzsébetutalvány, tüzelősegély.

HORGÁSZOK
FIGYELEM!
Az új szabályok értelmében, ebben
az évben a Fogási naplók leadási határideje 2014. február 28.
Az érvényes rendelkezések elolvashatók a www.tohosz.hu/dokumentumok/jogszabályok vagy www.
decs.hu/civilszervezetek/horgászegyesület oldalakon.
egye
Akinek kérdése
van, az alábbi telefonszámokon kaphat
felvilágosítást:
74/675-456
vagy
7
006/20/2274650.

